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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA —18 MAIO 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

EDITAL n° 35 12020
Luís MANUEL DOS SANTOS CORREIA, Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco:
CONVOCA,

nos termos da alínea n), do n.° 1, do artigo 35.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, uma

reunião extraordinária da Câmara Municipal, a funcionar no local habitual, dia 18 de maio de 2020, pelas
15 horas, com a seguinte ordem de trabalhos, elaborada nos termos dos n.°s 1 e 2 do artigo 25.° do
Decreto-Lei n.° 4/2015, de 7 de janeiro:
Ponto 1
Ponto 2

—

—

Isenção de Pagamento de Ocupação de Espaço Público Relativa a Esplanadas e Expositores
Renovação e Construção das lnfraestruturas no Bairro do Bonfim em Castelo Branco —Alteração
da Informação n.° 31, de 13/03/2020, do Chefe de Divisão de Serviços Técnicos

Ponto 3

—

Fornecimento de Refeições Escolares Confecionadas no Dia nos Refeitórios Escolares dos
Estabelecimentos de Ensino

—

Procedimento por Lotes. Resposta a Esclarecimentos

Para conhecimento geral se publica o presente Edital que vai ser afixado nos lugares públicos do
costume.

-

E eu,

,

Chefe da Divisão Financeira,

de Contratação e Recursos Humanos, o subscrevi.

Paços do Município de Castelo Branco, 15 de maio de 2020
O Presidente da C

Luís

nicipal

dos Santos Correia
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CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO
ATA N.°J3

(n.° 1 do Artigo 57. °da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro)
Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte, no Salão Nobre dos Paços do Município de Castelo
Branco, reuniu a Câmara Municipal, por convocação extraordinária, sob a Presidência do Senhor
Presidente Luís Manuel dos Santos Correia, estando presentes o Senhor Vice-Presidente José Augusto
Rodrigues Alves e os Senhores Vereadores, Jorge Manuel Carrega Pio, Cláudia Alexandra da Fonseca
Domingues Soares, Carlos Barata de Almeida e Hugo José dos Reis Lopes.
A Senhora Vereadora Maria José Barata Baptista, não esteve presente, por se encontrar em serviço oficial.
A reunião foi secretariada pelo Chefe da Divisão Financeira, de Contratação e Recursos Humanos,
Roberto António Reixa Nabais.
ABERTURA DE REUNIÃO
Pelo Senhor Presidente foi a reunião declarada aberta eram 9:30 horas, passando a Câmara Municipal
a tratar os assuntos constantes do Edital n.° 35/2020, de 15 de maio:
Ponto 1

—

Isenção de Pagamento de Ocupação de Espaço Público Relativa a Esplanadas e
Expositores

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 2607, de 15/05/2020 da Divisão de Gestão
Patrimonial e Instalações Municipais, sobre Isenção de Pagamento de Ocupação de Espaço Público
Relativa a Esplanadas, com a seguinte transcrição: “1. Motivo. Através da Resolução do Conselho de
Ministros n.° 33-C/2020, de 30 de abril, o Governo estabelece uma estratégia de levantamento de medidas
de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença Covid-19. Define no seu n.° 2 que, o
calendário da estratégia de levantamento de medidas de confinamento contém um período de 15 dias
entre cada fase de desconfinamento para que sejam avaliados os impactos das medidas na evolução da
pandemia. No Anexo que faz parte integrante da Resolução em apreço prevê para a área do comércio e
restauração que após o dia 18 de maio seja possível retomarem a sua atividade: Lojas com porta aberta
para a rua até 400 m2 ou partes de lojas até 400 m2 (ou maiores por decisão da autarquia); Restaurantes,
cafés e pastelarias/esplanadas. II. Enquadramento Legal. 1. Declaração do Estado de Emergência através
do Decreto n.° 2-A/2020, de 20 de março e renovações da mesma declaração através do Decreto n.° 2B/2020, de 2 de abril e Decreto n.° 2-C/2020, de 17 de abril que determinaram o encerramento de uma
série de estabelecimentos de comércio e serviços, designadamente os elencados nos Anexo 1, de cada
um dos diplomas atrás referidos; 2. Declaração da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da
Ata n.° 1312020, de 18 de Maio
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doença Covid-19, através da Resolução do Conselho de Ministros n.° 33-A/2020, de 30 de abril; 3.
Regulamento e Tabela de Taxas e Outras Receitas do Município RTTORM, publicado no Diário da
República, 2. série N.° 35 de 14 de fevereiro de 2010, designadamente o seu artigo 6.° referente às
—

—

—

isenções e reduções e ao procedimento de isenção ou redução, respetivamente, bem como, em relação à
competência atribuida à Câmara Municipal; 4. Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço Público e
de Afixação e Inscrição de Publicidade RMOEPAIP, Regulamento n.° 260/2014, publicado no Diário da
República, 2. série N.° 120 de 25 de junho de 2014, designadamente o seu artigo 8.° referente à
—

—

—

formalização da Comunicação Prévia e da Comunicação Prévia com Prazo (autorizações); III. Análise, a)
A Orientação n.° 023/2020, de 08/05/2020, emitida pela DGS em relação aos procedimentos em
estabelecimentos de restauração e bebidas prevê, na alínea d), do n.° 1, da informação destinada às
empresas que se privilegie a ‘utilização de espaços destinados aos clientes em áreas exteriores, como as
esplanadas (sempre que possível)’. b) Continua na alínea e) a aconselhar que as cadeiras e mesas dos
estabelecimentos de restauração e bebidas sejam dispostas ‘por forma a garantir uma distância de, pelo
menos, 2 metros entre as pessoas’. c) Dos exemplos que apresenta nos Anexos III e IV, facilmente se
retira que a capacidade dos espaços dificilmente será na ordem dos 50% anunciados aproximando-se
mais dos 33%. d) Os artigos 10.0 e 11.° da Resolução do Conselho de Ministros n.° 33-A/2020, de 30 de
abril, apesar de estar dirigida às regras a observar pelos estabelecimentos abrangidos pela primeira fase
do plano de desconfinamento têm um elemento comum que é o de observar as regras definidas pela
Direção-Geral de Saúde no que diz respeito à higiene e ao distanciamento físico. e) Aliás o distanciamento
físico é algo que acompanha o quotidiano do país desde a declaração da pandemia da doença Covid-19,
provocada pelo vírus SARS-CoV-2. f) Do exposto, uma redução em, pelo menos, 50% da capacidade dos
estabelecimentos, aliado ao facto desta situação já decorrer há cerca de dois meses, com todo o impacto
económico que acarreta importa, a nosso ver, estudar e propor medidas que permitam mitigar esta
situação. g) Não podem, em nosso entender, estas medidas colidir com as regras de ocupação do espaço
público previstas no Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço Público e Afixação e Inscrição de
Publicidade

—

RMOEPAIP, Regulamento n.° 260/2014, publicado no Diário da República n.° 120/2014,

Série lIde 2014/06/25, nomeadamente em relação às regras gerais de ocupação (artigo 30°), às regras
de instalação de esplanadas (artigo 32.°) e à segurança de pessoas e bens (artigo 34°). h) Neste âmbito
e determinados que estamos no bom equilíbrio entre o combate à Covid-19, protegendo a saúde pública
com todos os cuidados necessários para debelar a pandemia evitando o contágio, e a desejável retoma da
atividade económica, bem como tornar a vida dos cidadãos o mais normal possível, julga-se ser pertinente
apreciar e propor outras medidas que podem ser tidas em conta no âmbito do objetivo municipal de apoiar
Ata n.° 1312020, de 18 de Maío
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e ajudar os restaurantes, cafés e pastelarias. IV. Medidas. 1. Nos locais onde tal seja possível, permitir o
aumento da área atualmente instalada, até ao seu dobro, aumentando o distanciamento entre conjuntos
mesas/cadeiras por forma a cumprir as regras de distanciamento social vigentes, sem que o número de
lugares disponíveis seja afetado e, assim compensar a perda de capacidade no interior dos
estabelecimentos imposta pelas Autoridades de Saúde e Governamentais; 2. Considerar a possibilidade
de disponibilizar outros espaços para que os restaurantes, cafés e pastelarias possam, querendo, instalar
esplanadas observando as referidas regras de distanciamento social, com delimitação, de forma discreta
através de marcações no piso, ou de forma mais visível com a instalação de floreiras ou outro
equipamento. V. Operacionalização. a. Propõe-se, aqui, um procedimento simplificado de autorização: i. A
requerimento de interessado instruído com planta ou fotografia de localização do local a ocupar, desenho
ou planta ou fotografia com as medidas (comprimento e largura) da esplanada, comprovativo da qualidade
de proprietário, possuidor, locatário, mandatário ou outro título que confira a legitimidade de apresentação
do pedido. Nos casos em que a instalação pretendida ultrapasse os limites da largura da fachada do
estabelecimento, é também instruído com autorização do(s) confinante(s) para ocupação do espaço. ii. A
situação será verificada à entrada do pedido devidamente instruído, por um elemento da DGPIM que,
através de um modelo de ‘check-list’ informarão da viabilidade do pedido quanto à área a ocupar e o
número de mesas/cadeiras a instalar e quanto às condições de circulação respetivamente. iii. O Vereador,
com competência delegada ou subdelegada para a prática dos atos previstos no RMOEPAIP,
designadamente, a autorização para instalação dos equipamentos autorizará a proposta se assim o
entender. b. No caso de serem disponibilizados espaços adicionais, como se propôs considerar nos locais
identificados no ponto IV.2, a Divisão proporá a divisão do espaço disponível sendo o mesmo trabalhado
em função da área atualmente instalada por cada um dos estabelecimentos e aos pedidos que venham a
surgir. Posteriormente os mesmos elementos e no mesmo prazo os elementos referidos em a), ii)
informarão sobre a ocupação pretendida. VI. Proposta. Face ao que antecede na presente informação,
proponho a V/ Exa., que, concordando, encaminhe à próxima reunião de Câmara, para que esta análise,
pondere e delibere, no uso da competência prevista no n.° 3, do artigo 6.° do RTTORM: 1. Isentar, nos
termos legais propostos, face à situação excecional que se verifica atualmente no país, em particular no
município de Castelo Branco, e dado o manifesto e relevante interesse municipal que esta medida tem
para a economia local, a cobrança de taxas pela ocupação de espaço público, com os equipamentos atrás
descritos de apoio ao funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de serviços do Concelho de
Castelo Branco com as seguintes condicionantes: a. Vigência: Entre 18/05/2020 e 31/12/2020; b.
Obrigações legais: Apesar da isenção proposta, os interessados têm de obrigatoriamente de requerer as
Ata n.° 1312020, de 18 de Maio
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licenças e autorizações necessárias e de efetuar as meras comunicações prévias. c. Fiscalização: A
fiscalização sucessiva das meras comunicações, autorizações e de ocupação do espaço público mantémse, nos termos das competências do Município e das demais entidades competentes.”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, no uso da competência prevista no n.° 3, do artigo 6.°
do RTTORM, nos termos legais propostos e como medida de apoio ao funcionamento dos estabelecimentos
comerciais e de serviços do Concelho de Castelo Branco, isentar a cobrança de taxas pela ocupação de
espaço público aos equipamentos atrás descritos, durante o período entre 18/05/2020 e 31/12/2020.
Deliberou ainda, que os interessados deverão, obrigatoriamente, requerer as licenças e autorizações
necessárias e efetuar as meras comunicações prévias e que a fiscalização sucessiva das meras
comunicações, autorizações e de ocupação do espaço público se mantenham, nos termos das
competências do Município e das demais entidades competentes.
Mais deliberou, que a presente proposta produza efeitos imediatos e remeter o documento, à
Assembleia Municipal, para ratificação.
Ponto 2

—

Renovação e Construção das Infraestruturas no Bairro do Bonfim em Castelo Branco

—

Alteração da Informação n.° 31, de 1310312020, do Chefe de Divisão de Serviços Técnicos

Pelo Senhor Presidente foi presente um requerimento do Conselho de Administração dos Serviços
Municípalizados, para alteração da informação n.° 31, de 13/03/2020, do Chefe de Divisão de Serviços
Técnicos, constante dos documentos que instruem o procedimento concursal da empreitada para a
Renovação e Construção das lnfraestruturas no Bairro do Bonfim/Bairro da Boa Esperança, em Castelo

Branco, pelo preço base de € 2.242.900,00 (acrescido do IVA à taxa legal em vigor), autorizada por
deliberação da Câmara Municipal de dia 20/04/2020, nos termos do n.° 1 do artigo 36.° do Código de
Contratação Pública, conjugado com a alínea b) do n.° ido artigo 18.° do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de
junho. Pretende-se a sua substituição pela informação n.° 60, de 14/05/2020, do Chefe de Divisão de
Serviços Técnicos, da qual consta o seguinte texto: “Na informação n.° 31 de 13/03/2020 propunha-se
abrir o procedimento para a execução da obra sem sujeitar a mesma à sua divisão por lotes. Tendo em
consideração, no entanto, que a execução da obra diz respeito a uma zona situada a poente da linha de
caminho de ferro, e uma outra zona, situada a nascente da mesma, isto é, torna-se possível a realização
das obras em separado sem que haja constrangimentos nas respetivas intervenções. Assim, propõe-se
abrir o Procedimento considerando dois lotes porquanto: Não vai haver alteração da estimativa orçamental
mencionada na Informação n.° 31 de 13/03/2020; É tido em consideração o n.° 2 do Artigo 46.°-A do CCP.
A nova informação passa a ter a seguinte descrição. Justificação: O Bairro do Boníim/Boa Esperança em
Ata n.° 1312020, de 18 de Maio
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Castelo Branco, nomeadamente as Ruas do Bonfim, da Estrela, do Olival, Travessa do Mercado e, ainda,
um troço da Rua Sra Mércoles, Rua D. Alda Vaz Preto e Rua Comandante Filipe Vieira da Rocha,
apresentam redes de drenagem unitárias. Esta realidade implica alguns constrangimentos de que se
destacam: deficiente drenagem pluvial; deficiente drenagem das águas residuais domésticas; sobrecarga
no funcionamento das estações elevatórias de águas residuais que, tendencialmente, deverão só elevar
águas residuais domésticas. Assim, propõe-se implantar, de raiz, novos coletores pluviais nos
arruamentos mencionados. Ao executar-se as obras referidas torna-se oportuno proceder à
renovação/construção das redes de abastecimento de água, proceder à instalação de iníraestruturas
elétricas, de telecomunicações e à requalificação e arranjos exteriores dos respetivos arruamentos. A
intervenção descrita apresenta-se na planta em anexo. Designação: Renovação e construção das
infraestruturas no Bairro do Bonfim em Castelo Branco. Estimativa de custos: estima-se que o valor das
obras a realizar seja de 2 242,900,00€. A estimativa de custos, que determina o Preço Base do
Procedimento, teve em consideração o n.° 3 do artigo 47.° do CCP, isto é, os custos médios unitários,
resultantes de anteriores procedimentos, para execução de obras do mesmo tipo. De acordo com o
estipulado no n.° 2 do artigo 46°-A do CCP propõe-se que o Procedimento contemple a execução da obra
dividida em dois lotes. Com efeito, a zona de intervenção das obras a realizar permite, se vier a ser esse o
caso, que os trabalhos de cada lote a executar não tenham qualquer constrangimento entre si. O lote 2
comtempla as obras de jusante que complementam as obras a realizar no lote 1. Lote 1
572,07€; Lote 2

—

—

no valor 1 709

no valor 533 327,93€. Estima que o prazo de execução das obras sejam de: Lote 1

480 dias; Lote 2 240 dias. E os custos assim distribuídos por anos: Lote 1
—

—

—

Ano 2020. Abastecimento de

água, 24 163,62€; Drenagem residual doméstica, pluvial e outras, 317 750,79€.

—

Ano 2021.

Abastecimento de água, 96 654,48€; Drenagem residual doméstica, pluvial e outras, 1 271 003,18€. Lote 2
—

Ano 2020. Abastecimento de água, 11 200,82€; Drenagem residual doméstica, pluvial e outras, 95

464,77€. —Ano 2021.Abastecimento de água, 44803,28€; Drenagem residual doméstica, pluvial e outras,
381 859,06€; Código CPV, 45231300-8. Propõe-se que as obras a realizar, caso a Sra. Administradora
assim o aprove, sejam objeto de ‘Concurso Público’, por ser o que envolve maior concorrência, garantindo
a escolha da proposta economicamente mais vantajosa, conforme o estipulado na alínea a) do ponto 1 do
Artigo 74.° e Artigo 75.° do CCP. Em anexo juntam-se os Documentos, nomeadamente o Caderno de
Encargos, Programa de Procedimento, a Informação de Cabimento e o Projeto de Execução (Peças
Escritas e Peças Desenhadas). Propõe-se para Gestora de Contrato a Enga Zélia da Conceição Antão
Gonçalves Alves. Os elementos que se propõem para constituição do júri para o acompanhamento do
respetivo procedimento são os seguintes: Membros efetivos. Nuno Manuel Querido Maricato (Presidente);
Ata n.° 1312020, de 18 de Maio
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Fernando da Silva André (vogal); João José Neves Pires de Sousa (vogal). Membros Suplentes. Nuno
Roque Andrade Lourenço (vogal); Raul António Rodrigues Antunes (vogal).”
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a substituição da informação n.° 31, de
13/03/2020, pela informação n.° 60, de 14/05/2020, do Chefe de Divisão de Serviços Técnicos, na
documentação instrutória do procedimento concursal da empreitada para a Renovação e Construção das
lnftaestruturas no Bairro do Bonfim/Bairro da Boa Esperança, em Castelo Branco, pelo preço base de €
2.242.900,00 (acrescido do IVA à taxa legal em vigor), autorizada por deliberação da Câmara Municipal de
dia 20/04/2020, nos termos do n.° 1 do artigo 36.° do Código de Contratação Pública, conjugado com a
alínea b) do n.° 1 do artigo 18.° do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de junho. Pela presente substituição, a
empreitada passará a ser adjudicada por dois lotes: o Lote 1, pelo valor de € 1 .709.572,07 (acrescido do
IVA à taxa legal em vigor); e o Lote 2, pelo valor de € 533.327,93 (acrescido do IVA à taxa legal em vigor).
Ponto 3

—

Fornecimento de Refeições Escolares Confecionadas no Dia nos Refeitórios Escolares
dos Estabelecimentos de Ensino

—

Procedimento por Lotes. Resposta a Esclarecimentos

Pelo Senhor Presidente foi presente a informação n.° 2602, de 15/05/2020, da Divisão Financeira, de
Contratação e Recursos Humanos, sobre a resposta a esclarecimentos solicitados no âmbito do
procedimento concursal para o Fornecimento de Refeições Escolares Confecionadas no Dia, nos
Refeitórios Escolares dos Estabelecimentos de Ensino

—

Procedimento por Lotes, pelo preço base de €

781 .480,25 (acrescido do IVA à taxa legal em vigor), autorizado por deliberação da Câmara Municipal do
dia 20/04/2020. Da informação consta o seguinte texto: “Nos termos do n.° 1 do artigo 50.° do Código dos
Contratos Públicos (CCP), com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 11 1-B/2017, de 31 de agosto,
foram apresentados, através da Plataforma Eletrónica www.acingov.com, quatro pedidos de esclarecimento
pelos interessados: Eurest Portugal, Lda, lOA

—

Indústria e Comércio Alimentar, S.A. e Uniself Sociedade
—

de Restaurantes Públicos e Privados, S.A.. Após análise aos esclarecimentos solicitados, propõe-se que
sejam prestadas as seguintes informações: UNISELF, S.A. Relativamente à colocação dos utensílios
(talheres, pratos, tigela para sopa, etc) são para serem colocados em todos os refeitórios, ou apenas nas
escolas para onde serão transportadas as refeições? Resposta: Fica a cargo do cocontratante a colocação
dos utensílios (talheres, pratos, tigela para sopa, etc) em todos os refeitórios. ICA, S.A. No ponto 17.2 do
ponto 17. do Caderno de Encargos é referido que: ‘(...) o fornecedor obriga-se (...) ao cumprimento dos
seguintes requisitos: d) Garantir o cumprimento das capitações máximas constantes das circulares
disponibilizadas pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares;’. No ponto 17.3 do ponto 17. do
Caderno de Encargos é referido que: ‘Na elaboração das ementas, o fornecedor obriga-se a: a) Elaborar

Ata n.° 13/2020, de 18 de Maio
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as ementas em conformidade com o modelo definido pela entidade adquirente e demais legislação em
vigor, nomeadamente a Circular N.° 3/DSEEAS/DGE/2018 (...);‘. Na alínea a) do ponto 1 da Cláusula 2.
das Especificações Técnicas é referido: ‘a) As capitações a praticar e a Lista de Alimentos Autorizados são
as definidas pela Direcção-Geral da Educação (DGE) para os refeitórios escolares, designadamente a
Circular N.° 3/DSEEAS/DGEI2O18 (...);‘. E, na alínea a) do ponto 8 da Cláusula 2. das Especificações
Técniqas, é ainda referido que: ‘Nas ementas, devem, ainda, ser tonados em conta os seguintes aspetos:
a) Das ementas (Anexo El e F2) definidas, consta a respetiva ficha técnica Anexo F3, que indica a
composição da refeição, a matéria-prima utilizada, respetiva capitação bem como a descrição do(s)
método(s) de confeção;’ As fichas técnicas presentes no Anexo F3 têm como base a Capitação para o 2.°
e3.°CEB/Sec.daCircular N.° 3/DSEEAS/DGE/2018, a qual foi revogada pela Circular N.° 30971DGE12018,
que, nas suas orientações, tem 4 capitações, de acordo com a idade das crianças. Desta forma,
agradecemos que nos indiquem quais as capitações de alimentos que devemos considerar. Resposta: Na
alínea d) do ponto 17.2 do Caderno de Encargos, deverá ser considerada a seguinte redação: d) Garantir
o cumprimento das capitações máximas constantes das orientações sobre ementas e refeitórios escolares,
a que se refere a circular n.° 3097/DGE/2018, da Direção Geral de Educação. Na alínea a) do ponto 17.3
do Caderno de Encargos, deverá ser considerada a seguinte redação: a) Elaborar as ementas em
conformidade com o modelo definido pela entidade adquirente e demais legislação em vigor,
nomeadamente as orientações sobre ementas e refeitórios escolares, disponibilizadas através da Circular
n.° 30971DGE12018, da Direção-Geral de Educação, e apresentá-las para aprovação do responsável que

para o efeito seja indicado, até ao dia 15 do mês anterior a que dizem respeito. Na alínea a) do ponto 1
das especificações técnicas, deverá ser considerada a seguinte redação: a) As capitações a praticar e a
Lista de Alimentos Autorizados são as definidas nas orientações sobre ementas e refeitórios escolares, a
que se refere acircularn.°3097/DGE/20J8, da Direção-Geral da Educação (DGE), que, além do incentivo a
formas culinárias conforme referido no ponto 9 da referida circular, dispõe de um conjunto de ementas
tipicamente mediterrânicas, com as respetivas fichas técnicas, que deverão ser adotadas e implementadas
nas escolas com uma regularidade mínima quinzenal, recomendando ainda a possibilidade de poderem
ser servidas ementas alternativas, quando devidamente justificadas por prescrição clínica. Na alínea a) do
ponto 8 das especificações técnicas, deverá ser considerada a seguinte redação: a) Das ementas (Anexo
El e F2) definidas, consta a respetiva ficha técnica Anexo F3, que indica a composição da refeição, a
matéria-prima utilizada, bem como a descrição do(s) método(s) de confeção, mas quanto às capitações,
devem ser consideradas as constantes nas orientações sobre ementas e refeitórios escolares a que se
refere a Circular n.° 3097/DGE/2018, da Direção Geral de Educação. EUREST, Lda. Programa do
Ata n.° 1312020, de 18 de Maio
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Procedimento: 1. Ponto 2.5.2: Estipula-se que o ‘Preço base definido para o presente procedimento
fundamenta-se em função da média dos valores apresentados nos últimos procedimentos concursais’.
Sucede que os custos de anteriores procedimentos não poderá ser o único referencial para a
determinação do preço base do presente procedimento. Com efeito, a atual situação epidemiológica
provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença Covid-19 que irá prolongar-se por tempo ainda
indeterminado, coincidindo com a execução do contrato a celebrar, terá implicações, em especial, se
atendermos às medidas de proteção a serem aplicadas pelo adjudicatário.

Na medida em que o

adjudicatário ver-se-á confrontado com a necessidade de prestar o serviço mediante o recurso aos EPI’s
(equipamentos de proteção individual) com consequências económicas a nível dos encargos contratuais
que podem ascender a € 1/2 dia por colaborador, o preço base terá de acautelar todos os custos
contratuais e respetivos aumentos. E, com relevância para o objeto do contrato a celebrar estaremos
perante um aumento mínimo de € 0,05/refeição a máximo de € 0,10/refeição. Por conseguinte, o preço
base do presente procedimento não poderá ter em conta apenas os custos dos anteriores procedimentos
porquanto os mesmos encontram-se totalmente desfasados com a realidade atual. Face ao .exposto e
tendo em conta que por força do artigo 47.°, n.° 3 do CCP, o preço base deve ser fixado com base nos
preços atualizados do mercado, requer-se a retificação do preço base em conformidade com o exposto.
Resposta: A base principal foi efetivamente o valor base dos últimos procedimentos. Contudo, o valor base
deste procedimento foi ainda constituído pelos cálculos da componente de transporte, que não existia nos
anteriores procedimentos. O valor base do procedimento definido é o que será considerado para o
presente procedimento. 2. Ponto 6.1: Certamente por lapso refere-se que o adjudicação é feita ‘nos termos
da alínea a) do n.° 1 do artigo 74.° do CCP”, ou seja, melhor relação qualidade preço, porquanto do
disposto na alínea b) do ponto 6.1.1 resulta que a adjudicação será feita atendendo à avaliação do preço
ou custo enquanto único aspeto da execução do contrato a celebrar

—

cfr. alínea b) do n.° 1 do artigo 74.°

do CCP. Face ao exposto, requer-se a devida retificação do ponto 6.1.1 do Programa do Procedimento.
Resposta:Aopção assinalada com um éefetivamente a opção b) ‘Avaliação do preço ou custo enquanto
único aspeto da execução do contrato a celebrar.’ Por lapso, no texto do ponto 6.1 é referida a opção a).
Pelo facto, no ponto 6.1 do programa de concurso, deverá ser considerada a seguinte redação: 6.1.1. A
adjudicação da aquisição de serviços será feita à proposta economicamente mais vantajosa para a
entidade adjudicante, apresentada de entre todos os concorrentes, nos termos da alínea b) do n.° 1 do
artigo 74.° do CCP, determinada pela seguinte modalidade: 3. Ponto 6.1.2: Determina-se a realização de
sorteio no caso de empate entre as propostas. No entanto, este critério de desempate apenas pode ser
utilizado de forma residual, segundo o entendimento do Tribunal de Contas português, porquanto se trata
Ata n.° 1312020, de 18 de Maio
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de um critério apenas a utilizar uma vez esgotados os restantes critérios de desempate legalmente
aceites. Neste sentido, requer-se a V. Exa. a retificação desta norma no sentido de a mesma definir um
critério objetivo e legalmente aceite, cfr. o n.° 6 do artigo 74.° do CCP. Resposta: O critério de adjudicação
definido no presente procedimento é o previsto na alínea b) do artigo 74.° do CCP, uma vez que, nos
termos do n.° 3 do referido artigo, as peças do procedimento já definem todos os restantes elementos da
execução do contrato a celebrar. A avaNação sobre o critério de desempate é efetuada em todos os
procedimentos e é/são adotados em função das caraterísticas intrínsecas do objeto do contrato a celebar.
No caso concreto e atendendo a que o caderno de encargos já define todos os restantes elementos da
execução do contrato a celebrar, colocando todos os interessados e eventuais concorrentes sob a égide
do princípio da igualdade, foi entendimento do Município que, qualquer critério de desempate além do
sorteio, não fosse razoavelmente imparcial, para dirimir propostas de igual valor. Entendeu assim o
Município, órgão com competência para a decisão de contratar, em obediência ao n.° 2 do artigo 40.° do
CCP, que o recurso ao sorteio, com as regras perfeitamente definidas no programa de procedimento, seria
o critério que, neste procedimento, melhor salvaguarda o interesse público e o princípio da igualdade entre
os concorrentes. 4. Anexos: Não obstante nos anexos ao Programa do Procedimento identificar-se o DEUCP,
verifica-se que o mesmo não faz parte integrante do ficheiro correspondente aos anexos, pelo que em
conformidade se solicita a sua disponibilização aos concorrentes. Resposta: O DEUCP foi disponibilizado
a todos os concorrentes através de uma comunicação, efetuada na plataforma eletrónica www.acingov.pt,
em 05/05/2020, pelas l4hlOml8s. II- Caderno de Encargos

—

Disposições Gerais: 1. Ponto 21.5: Prevê-se

que o ‘direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada ao
prestador de serviços’. No que concerne à resolução do contrato por iniciativa da entidade adjudicante,
constata-se que, em face do teor do estipulado no ponto 21 .1 do Caderno de Encargos, está em causa a
resolução sancionatória do contrato. Contudo, o exercício deste poder é efetuado através do ato
administrativo

—

é o que resulta do disposto no artigo 307.°, n.° 2, alínea d) do CCP. Ora, não é

consentânea com a estrutura garantística dos direitos do co-contratante a eficácia imediata da decisão
administrativa que determine a resolução (sancionatória) do contrato. Efetivamente, salvo por motivo de
urgência, o co-contratante tem direito a pronunciar-se sobre o projeto de decisão de resolução do contrato
(cfr. artigos 121°, n.° 1, 124°, n.° 1, alínea a) do Código do Procedimento Administrativo

—

OPA; artigo

267.°, n.° 5, da Constituição da República Portuguesa). Por conseguinte, verifica-se a desconformidade do
estipulado no ponto 21.5 do Caderno de Encargos, e o determinado no artigo 307°, n.° 2, alínea d) do
CCP, pelo que se requer a sua retificação, sob pena de ilegalidade, ao abrigo do disposto no artigo

51.0

do

CCP. Resposta: O disposto no ponto 21 .5 do caderno de encargos refere-se ao ato administrativo que
Ata n.° 1 3/2020, de 18 de Maio
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será exercido pela entidade pública adjudicante que, em situações normais, não será tomada antes de
cumprida a necessária audiência dos interessados, conforme determina o n.° 1 do artigo 121.° do OPA,
salvo quando a decisão seja urgente, conforme n.° 1 do artigo 124.° do OPA. 2. Ponto 27: O ponto 27.2
identifica as situações que podem constituir força maior, aqui se incluindo as greves. Sucede que, por
outro lado, o ponto 27.3, alínea b) vem prever que não constituem força maior as ‘Greves ou conflitos
laborais limitados às sociedades do prestador de serviços ou a grupos de sociedades em que este se
integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados’. Além da contradição
apresentada entre as alíneas em apreço, pelo que desde já se requer sua retificação ou eliminação, vale
ressaltar que, ao estipular que as greves ou conflitos laborais não constituem força maior, o Caderno de
Encargos viola o disposto na Constituição da República Portuguesa e o princípio da responsabilidade.
Com efeito, de acordo com o artigo 530.° do Código do Trabalho, a greve constitui, nos termos da
Constituição, um direito dos trabalhadores, sendo irrenunciável. Por conseguinte, em decorrência da
garantia do direito à greve consagrado no artigo

570,

n.° 1 da Constituição da República Portuguesa, o

adjudicatário não pode opor-se ao exercício do direito à greve, sendo que essa circunstância é-lhe
totalmente alheia. Deste modo, não podem ser impostas penalidades ao adjudicatário decorrentes do
exercício lícito de um direito constitucionalmente garantido. Trata-se, sem sombra de dúvidas de um
evento de força maior, porquanto tem subjacente a ideia de inevitabilidade, ou seja, é uma ação humana
que, embora previsível, não se pôde evitar, nem em si mesmo nem nas suas consequências. O ponto
27.3, alínea b) do Caderno de Encargos é, por conseguinte, inconstitucional razão pela qual é imperiosa a
sua alteração de modo a repor a legalidade. Resposta: Não existe qualquer contradição nas normas
constantes dos pontos 27.2 e 27.3. Constitui caso de força maior uma situação de greve geral, greve de
um setor ou outra situação de greve de abrangência generalizada, que não seja declarada apenas às
sociedades do prestador de serviços ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a
sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados. III- Caderno de Encargos
Técnicas: 1. Cláusula

S.a:

—

Especificações

Solicita-se informação se o contingente de pessoal identificado, na tabela 2,

corresponde, na totalidade, ao atualmente existente. Requer-se ainda a explicação dos rácios de pessoal,
em concreto, se aplicam apenas às escolas com confeção local, e quais os rácios aplicáveis ás escolas
que recebem as refeições. Resposta: Os rácios de pessoal identificados na tabela 2 correspondem aos
considerados necessários pela entidade pública contratante. Os rácios de pessoal identificados na tabela 2
são referentes apenas às escolas com confeção local, ou seja, as que dispõem de cozinha onde serão
confecionadas as refeições. As escolas que apenas recebem refeições, onde não há confeção, têm pessoal
do Município, conforme obrigação definida na alínea c) do ponto 4.1 do caderno de encargos. 2. Anexo A:
Ata n.° 1312020, de 18 de Maio
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Pese embora o Caderno de Encargos identificar três anexos, a saber: Anexo Ai- Lista de Escolas com
número médio de refeições; Anexo A2- Lista de Escolas onde se regista transporte de refeições e Anexo
A3- Lista de Refeitórios de escolas TEIP, constata-se que foi junto às peças do procedimento um único
anexo identificado como ‘Anexo_A’. Solicita-se, pois, a disponibilização dos anexos identificados no Caderno
de Encargos ou, em alternativa, esclarecimento se do procedimento apenas faz parte, efetivamente, o
anexo que se encontra junto. Solicita-se ainda esclarecimento de quais os lotes que carecem de
transporte. Serão apenas os lotes 1, 4 e 6? Resposta: Efetivamente toda a informação constante dos três
anexos (Ai, A2 e A3) foi compilada no Anexo A, pelo que deve ser apenas ser considerado o anexo A. Os
lotes que necessitam transporte para refeições, conforme consta no ponto 1 .8 são os lotes 1 a 4 e 6, ou
seja, são todos à exceção do lote 5, conforme se pode também constatar no anexo A. Mais se solicita que
a resposta aos pedidos de esclarecimento, seja aprovada pelo Órgão competente para a decisão de
contratar, conforme consta na alínea a) do ponto 2.4.6 do programa de procedimento.”
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores do PSD,
aprovar a resposta aos esclarecimentos solicitados, através da Plataforma Eletrónica www.acingov.com,
pelos interessados, Eurest Portugal, Lda, ICA

—

Indústria e Comércio Alimentar, S.A. e Uniself Sociedade
—

de Restaurantes Públicos e Privados, S.A, no âmbito do procedimento concursal para o Fornecimento de
Refeições Escolares Confecionadas no Dia, nos Refeitórios Escolares dos Estabelecimentos de Ensino

—

Procedimento por Lotes, pelo preço base de € 781.480,25 (acrescido do IVA à taxa legal em vigor),
autorizado por deliberação da Câmara Municipal do dia 20/04/2020.
APROVAÇÃO DE ATA EM MINUTA

De acordo com o disposto no n.° 3 do artigo 57.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara
Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata em minuta, a fim das respetivas deliberações
produzirem efeitos imediatos.
CONCLUSÃO DE ATA

E não havendo mais assuntos a tratar foi pelo Senhor Presidente encerrada a reunião eram 15 horas e
15 minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim,
Roberto António Reixa Nabais, que a secretariei
O Presidente da Câmara
O Secretário
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